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 ( ص دمحم (  لآ  دمحم و  هضور  لسوت و  ياعد 

باتک تاصخشم 

لسوت و ياعد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  یبرع  یـسراف -  لـسوت  ياـعد  يدادرارق :  ناونع  یلع 1343 - هداز  فلخریم  هسانـشرس : 
ص 1382.  ) دـمحم لآ  دـمحم و  مـق  رــشن :  تاصخــشم  هداز  فـلخریم  یلع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هـضور 
.1385 مود : پاـچ  تشادداـی :  یبرع  یـسراف -  تشادداـی :  مود )  پاـچ  لاـیر (  1000 کـباش :  ص  [ 72  : ] يرهاظ تاصخـشم 
نرق 14. یـسراف --  رعـش  عوضوم :  یناوخ  هضور  عوضوم :  لـسوت  ياـعد  عوضوم :  سیوـنریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی : 
 : یلم یسانشباتک  هرامش   297/774 ییوید :  يدنب  هدر  م 9د7   / BP260/4 هرگنک :  يدنب  هدر  نرق 14 . یبهذم --  رعش  عوضوم : 

م 13062-82

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یلص دمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملاو  ءایبنالا  فرـشا  یلع  مالـسلاو  هولـصلا  نیقیلاو  يوقتلا  لهال  هبقاعلاو  نیملاعل 
یحور رمالا  یلوو  رهّدـلا  سومان  امیـس  اریهطت  مهرهطو  تیبلا )  لـهءا  سجرلا (  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  نیموصعملا  هلآو  هیلع  هللا 

 . ءادفلا هل  نیملاعلا  حاوراو 

رب داهن و  مبلق  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  تبحم  هک  تسیراگدورپ  صوصخم  اهتنا  یب  ساپـس  دـمح و 
رب دح ،  یب  دورد  دومرف و  نیجع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  تیالو  اب  ارام  نیط  تشاذـگ و  تنم  کچوک  هدـنب  نیا 

بئاصم زا  يا  هرطق  میناوتب  هک  دـنداد  رارق  ناشدوخ  تایانع  فطل و  دروم  ار  ام  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و 
 . میناسرب ناگدنناوخ  عمس  دیدبار و  اهنآ 

رئاعش زا  هک  یمئالع  زا  یکی 
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هیلع و هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  يارب  هیرگ  ییارـس و  هحون  يراوگوس و  يرادازع و  تسا ،  يونعم  دشر  يوقت و  ياه  هناشن  و 
هزادنا هب  میوش و  روآ  دای  وا  دزنام  ای  دنک  دای  ار  ام  ياهتبیـصم  سکره  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اقآ  لوق  هب  تسا و  هلآ 

 . دشخب یم  دشاب  ایرد  فک  هزادنا  هب  هچ  رگ  ار  وا  ناهانگ  مامت  ادخ  دزیرب ،  کشا  ام  يارب  یسگم  لاب 

حیبست باوث  ناحبـس  يادخ  دـشکب  هآ  ام  يارب  دوش و  نایرگ  مومغم و  مومهم و  هدـش  ام  هب  هک  یملظ  ام و  یمولظم  يارب  سک  ره 
ام زا  هک  یقح  ای  هدش  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  يارب  دوش  نایرگ  شمـشچ  سکره  تسا ،  تدابع  ام  يارب  شنزح  و  دهد ،  یم  وا  هب 

 . دهدیم رارق  تشهب  رد  ار  وا  ياج  هشیمه  دنوادخ  هدش ،  هدرک  کته  ار  ام  تیصخش  تمرحای و  هدش  هتفرگ 

مانب رـصتخم  هعومجم  نیا  هتبلا  دزادـنا  باوث  رد  ار  ام  دـنک و  هیرگ  يا  هعیـش  دوش و  هدـناوخ  نآ  يور  زا  هک  مسیونب  يا  هوزج  متف 
هتـشون هنیمز  نیارد  لماک  باـتک  کـی  داد  قیفوت  ادـخ  رگا  هللا  ءاـشنا  هک  تسا  ملـس  هلآ  هیلع و  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هضور 

لوبق دروـم  هللا  ءاـشنا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هماـن  تبیـصم  هضور و  اـی  ءادهـشلا  هضور  ماـنب  دـش ( ،  دـهاوخ 
مامت حور  هب  رـصتخم  نیا  باوث  رارق و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  اـقآ  هللا  هیقب  ترـضح  تیاـنع  لاـعتم و  راـگدرورپ 

لحار ماما  الضف و  ءاملعو و  ادهش 
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 . ددرگ لصاو  هداز  فلخریم  دمحا  خیش  مدیهش  ردارب  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  ناوخ  هضور 

هداز فلخریم  یلع 

6/6/81

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تیبصم  هضور و 

ْيَدَی َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهَمْحَّرلا  َماِما  ای  ِهللا  َلوُسَر  ای  ِمِساْقلا  َابَا  ای  ِِهلآَو ،  ِْهیَلَع 
دیسر ناغفو  هآ  مسوم  هک  ایب  لد  يا  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح 

دیسر ناربمغیپ  متاخ  يازع  ینعی 

تفر داب  هب  نامیا  تّزع  راوخ و  مالسا 

دیسر نایمالسا  هب  هک  یتبصم  نیا  زا 

يوت درک و  بآ  ار  ربمغیپ  هک  دوب  يرهز  هچ  نیا  هخآ ،  تخیر ،  رهز  ربمغیپ  ياذغ  يوت  هک  ار  يا  هیدوهی  نز  نآ  دنک  تنعل  ادـخ 
 . هریم شوه  زا  یه  دیایم و  شوهب  یه  تخادنا و  رتسب 

راذگن تسیاب ،  قاطارد  مد  دومرف :  هملـس  ما  هب  دـنرب ،  نوریب  هرجح  قاطا و  زا  همه  دز :  ادـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اقآ 
 . هشب قاطا  دراو  یسک 

ارهز شا  هدید  رون  شلد ،  هویم  تسد  دعب  ِعادو .  تقو  هخآ  منک ،  یظفاح  ادـخ  وت  اب  ماوخ  یم  ایب ،  نم  کیدزن  یلعای  دز :  ادـص 
ارهز یلع و  تروـص  يوـت  روـطنیمه  تفرگ ،  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  تسد  دنابـسچ ،  شا  هنیـس  هب  تفرگ  ار  مالـسلا  اـهیلع 

ار شیولگ  هار  ضعب  هنزب ،  فرح  تساوخ  یم  تخیر ،  یم  شکرابم  ياهمـشچ  زا  کشا  تارطق  درک و  یم  هاگن  مالـسلا  اـمهیلع 
 . دنک تبحص  تسناوت  یمن  تفرگیم و 

ِربمغیپ رمع  رخآ  ياه  هظحل  هخآ  تشاذگ ،  شنماد  وت  ُربمغیپ  رس  مالسلا  هیلع  یلع  دش .  دنلب  تیبلها  هیرگ  يادص 
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.

ار مترـسحرپ  هنیـس  يدـنازوس ،  ار  مرگج  يدرک ،  هراپ  هراپ  ار  ملد  تا  هیرگ  اب  هّللا  لوسر  ای  دز ؛ ادـص  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یب  یب 
 . درک یم  هیرگ  یه  دیسوب و  یم  یه  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  يور  دنابسچ و  شا  هنیس  هب  ار  یب  یب  ربمغیپ  يدز ،  شیتآ 

نیمز و زا  عادولا  نویش  شورخ و  هیرگ و  و  عادولا ،  عادولا  يادص  تفرگ و  شلغب  يوت  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 
 ( 1 دوب ( . . .  دنلب  نامسآ 

 ، هنک یظفاـح  ادـخ  نیـسح  شاـباب  ندـب  زا  تساوخ  هک  يرتـخد  نآ  يارب  مریمب  نم  خآ  اـهراتفرگ ،  يآ  ـالبرک ،  میرب  مدـق  کـی 
 . درادن ندب  رد  رس  شاباب  دید  هسوببار  شردپ  تروص  دمآ  مالسلا . . .  هیلع  نیسح  شاباب  هراپ  هراپ  ندب  يور  تخادنا  ار  شدوخ 

 ( 2 . . ) 

ینز هنیس  هحون و 

هتفرگ ملاع  لسُر  متخ  متام  رد 

هتفرگ متام  نینم  ؤملاریما  الوم 

هّللا لوسرای  اتلیواو  اتلیواو 

هنیدم رهش  مغ  رابغ  رد  هتشگ  مگ 

هنیس هب  ارهز  دنز ،  رس  رب  یلع  الوم 

هّللا لوسرای  اتلیواو  اتلیواو 

هّللا لوسرای  نسح  رب  نک  رظن  زیخ و 

هّللا لوسرای  نز  هسوب  ار  وا  ياهبل 

هّللا لوسرای  اتلیواو  اتلیواو 

رب رد  ناج  وچمه  ریگبار  تنینسح  زیخ و 

رگید رابکی  سوبب  ار  شیولگریز 

هّللا لوسرای  اتلیواو  اتلیواو 

ربمغیپرجا دش  هداد  هنوگچ  يدید 
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ربکا هّللا  تفرگ  شتآ  الولا  تیب 

هّللا لوسرای  اتلیواو  اتلیواو 

هنابز الوم  هناخ  زا  دشک  شتآ 

 ( 3 هنایزات (  اب  دننز  یم  ار  ازع  بحاص 

َیِلا َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِبلاط ،  یبَا  َْنب  َِّیلَع  ای  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای 
اِنتاجاح ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا 
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 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  ، 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

متام کشا و  جوم  هتفرگبار  هفوک 

ملاع مولظم  نیلوا  يازع  رد 

دش اعد  بارحم  ناماد  نوگ  هلال 

دش ادخ  ریش  یمولظم  دهاش 

ریـشمش نیعل  ملجم  نبا  تقو  کی  هرادرب .  حبـص  هلفاـن  زاـمن  هدجـس  زارـس  تساوخ  اـت  هک  یمولظم  ياـقآ  نآ  يارب  مریمب  نم  خآ 
 . دش هتفاکش  قرف  یناشیپات  هک  دروآ  دورف  مالسلا  هیلع  یلع  اقآ  رس  قرف  رب  نانچ  ار  شدولآرهز 

ادخب ياو  يا  دنز :  یم  ادص  لیئربج  دش و  دـنلب  نامـسآ  ياه  هکئالم  نویـش  شورخ و  يادـص  دـمآرد و  هزرل  هب  نامـسآ  نیمز و 
 . . . دش هتسکش  مه  رد  تیاده  ناکرا 

 . . . دش هتشک  مولظم  یلع 

الیواو هآ  الیواو  هآ  الوم . . .  دش  هتشک  دیوگ  لیئربج 

 . مدش راگتسر  هبعک  يادخب  دش ،  دنلب  مالسلا  هیلع  یلع  هلان  يادص 

رباراهکاخ یه  هداتفا و  بارحم  نایم  ترضح  نآدندید  دندیود ،  بارحم  فرطب  همه  دندینش  مدرم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يادص  ات 
 . هراذگ یمرس  فاکش  يور  هراد و  یم 

 : هنزیم دایرف  هنک ،  یم  كاچ  نابیرگ  هنز و  یم  شتروص  يوت  دندید  یه  دینـش ،  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  موثلک  ما  ار  ادـص  نیا  ات 
 ، دجسم فرط  دندیود  دندمآ ،  نوریب  هناخ  زا  دندینش  ات  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ادیـس ،  او  ادمحم  او  ایلع  او  اتبا  او 
او يادص  دننزیم ،  نراد  ار  ناشدوخ  دننک ،  یم  ییارـس  هحونو  يراز  هیرگدنراد و  دنتفرگ ،  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رود  مدرم  دندید 

 ( 4 ِدنلب ( .  نوش  ایلعا  هاماما و 

نایاقآ اه ،  ینیسح  يآ  میورب ،  البرک  اپ  ُِکت  کی 
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 ، دنتفرگ مالـسلا  هیلع  ُنیـسح  رود  دید  مه  زور  کی  دز ،  یم  شتروص  وت  موثلک  ما  هک  دوب  اجنیا  اج  کی  رادازع ،  نارهاوخ  زیزع 
 . . . . دنز یم  شتروص  يوت  دود و  یم  هراد  موثلک  ما  دندید  دنز ،  یم  هزین  یکی  دـنز ،  یم  ریـشمش  یکی  دـنز ،  یم  گنـس  یکی 

 ( 5 نیسح ( .  يآ 

ینز هنیس  هحون و 

هتشگ نوگ  هلال  هفوک  دجسم 

هتشگ نوخ  قرغ  الوم  كرات 

الوم دش  هتشک  دیوگ :  لیئربج 

الیواو هآ  الیواو  هآ 

دزیر اه  هدید  زا  نوگلگ  کشا 

دزیخاه هنیس  زا  زوسناج  هآ 

ایند نیا  زا  تفر  مولظم  نیلوا 

الیواو هآ  الیواو  هآ 

درزل افج  نیز  ملاع  هنهپ 

دیرگ امس  نوچ  بشما  سناو  نج 

اپرب مغ  مزب  دش  تبیصم  نیز 

الیواو هآ  الیواو  هآ 

هناشاک عمش  بشما  شومخ  دش 

هناخ مغ  هتشگ  الوم  هناخ 

يربک بنیز  دش  ناشیرپوم 

الیواو هآ  الیواو  هآ 

دیرگ نسح  مه  دیرگ  نیسح  مه 
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دیرگ نز  درم و  بشما  ار  هعیش 

اباب ترجه  زا  موثلک  وچمه 

 ( 6 الیواو (  هآ  الیواو  هآ 

َْنَیب ِكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  ِِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انَتالوَمَو  انَتَدِّیَـس  ای  ِلوُسَّرلا ،  ِْنیَع  َهَُّرق  ای  دَّمَُحم  َْتِنب  ای  ُءارْهَّزلا  َهَمِطاـف  اـی 
 ، ِهللا َْدنِع  اَنل  یعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًهَهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی 

مالسلا اهیلع  همئالا  ما  ارهز  ترضح  تبیصم  هضور و 

ارهزای ارهز ،  ما  هناخ  غارچ  يدوب 

ارهزای ارهز ،  ما  هناشاک  هدش  کیرات 

ارهزای ارهز ،  مردام  وک  نیسح  دیوگ 

ارهزای ارهز ،  مرورپ  مغ  ردام  وک 

ارهزای ارهز ،  ما  هدرمژپ  لگون  يا 

ارهزای ارهز ،  ما  هدروخ  نمشد  یلیس ز 

دـنزیرب و ارهز  هناخ  رد  دـنرایب و  مزیه  تشم  کی  داد  روتـسد  رمع  تقو  کی  هشب ،  کشخ  ربمغیپ  لسغ  بآ  دنتـشاذگن ،  مریمب : 
 . دننزب شیتآ  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  هناخرد 

رارق راوید  رد و  نیب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  یب  یب  داد و  لُه  رمع  ار  هتخوس  مینرد  مریمب  هشب ،  کشخ  ربمغیپ  لسغ  بآ  دنتشاذگن 
 ( َِکتَْنباَو َِکتَبیبَِحب  ُلَعْفَی  َناک  اذَکهَا  هّللا ،  َلُوسَرای  اَتبَاای  دش ( :  دنلب  یب  یب  هلان  يادص  هک  داد  راشف  ار  رد  ردقنآ  داد و 

 . دندرک هچ  تلد  هویم  رتخد و  هبیبحاب و  نیبب  هّللا  لوسرای  اباب 

لسغ بآ  دنتشاذگن 
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ار شنز  هک  درم  يارب  ِنیگنس  یلیخ  دنتسکش ،  ار  شیوزاب  دندز و  کتک  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  یلع ،  يولج  هشب ،  کشخ  ربمغیپ 
ارهزای ارهزای . . .  دنزادنیب . . .  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرگ  بانط  ارهز  يولج  هدب ،  ماجنا  يراک  هنوتن  درم  نآ  دـننزب و  کتک  شولج 

 ( . 7 ) 

ینز هنیس  هحون و 

رد تشپ  رد  همطاف  دز  رپ  لاب و 

رسپ هارمه  هب  رد  ام  ادف  دش 

اون زا  داتفا  رد  ام 

ادج لگ  زا  دش  هچنغ 

همطافای همطاف 

دز هسوب  ربمغیپ  ار  وک  يا  هنیس 

دز هسوب  رخآ  مه  رد  غاد  خیم 

یفطصم تشهب  رب 

ادخ يا  خیم  دز  هسوب 

همطافای همطاف 

سفن زا  داتفا  هناخ  برد  تشپ 

سرب مدایرفب  هّضفای  تفگ 

تسکش میولهپ  هّضف 

تسشن نوخ  رد  منسحم 

همطافای همطاف 

هدش هدرمژپ  تا  هلال  دمحمای 

هدش هدرزآ  رد  خیم  زا  تا  هنیس 
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وت يارهز  دش  هتشک 

وت ياهیبا  ما 

همطافای همطاف 

اْنلَّسَوَتَو انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  یبَتْجُمْلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای 
 ، ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

دش نیک  مومسم  یبتجم  ماما  برای 

دش نید  هار  ردنا  هراپ  شفیرش  بلق 

نایرگ مشچ  اب  نیسح  شنیلابب  دمآ 

ناشیرپ راز و  هدش  متام  نیا  زا  بنیز 

تسا نیمغ  شوپ و  هیس  ارهز  نانج  ردنا 

تسا نیزح  راز و  هدرسفا و  نسح  رهب 

شا هناخ  يوت  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  مریمب  نم  هش ،  یم  رادربخ  شنز  لوا  هشاب ،  هتشاد  يدرد  ره  شیگدنز  وت  يدرمره 
؟  هدش هچ  منسح  دز :  ادص  دمآ ،  یب  یب  دیایب ،  مبنیز  دیئوگب  اهزینک  دز ،  ادص  تقو  کی  هدوب ،  بیرغ  مه 

 ، دـنز یمار  هناخ  نیارد  مشاه ،  ینب  هلحم  يوت  دـمآ  یب  یب  نک .  ربخ  ار  منیـسح  دوز  ورب  تسا ،  بلقنم  ملاـح  مرهاوخ ،  دومرف : 
؟  هشچ منسح  دینیبب  دیایب ،  همه  ایب ،  رفعج  ایب ،  نوع  ایب ،  سابع  ایب ،  شاداد  منیسح 

اقآ هعفد  کی  مالسلا ،  هیلع  نسح  مامارتسب  رود  دنتخیر 
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درک دـنلب  رـس  ات  درک ،  تشط  يوت  ار  شرـس  اقآ  دروآ ،  تشط  کـی  تفر  راـیب ،  تشط  کـی  مارب  ورب  مبنیز  مرهاوخ ،  دز :  ادـص 
 . تسا تشط  لخاد  شرگج  ياه  هراپ  دندید 

مگب اه  ینیسح  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  رگج  ياه  هراپ  تشط  کی  نایم  يداد ،  ناشن  بنیز  هب  تشط  ود  راگزور  ياوترب  ُفا  يا 
 ( 8 نیسح ( . . .  هدیربرس  مه  تشط  کی  نایم  يریگب ،  شیتآ 

ینز هنیس  هحون و 

نَزَح توصاب  هعیش  يا  نک  هیرگ 

مالسلا هیلع  نسح  نازوس  بلق  يارب  زا 

افج رهز  زا  نوعلم  هدعج 

مالسلا هیلع  یبتجم  ناج  مسج و  رب  ررش  دز 

ایح یب  نآ  ار  ساملا  هدوس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  زیزع  ماک  رد  تخیر و 

رت مشچ  اب  شرهاوخ  يور  شیپ 

رگج زوس  زا  دومنب  هلان 

نَحَم دص  اب  دوخ  بلق  ياه  هراپ 

نَحتمُم هاش  تخیر  یم  ناهد  زا 

دنک یم  هراشا  ار  بنیز  دید 

دنک یم  هراظن  شنامشچ  ود  اب 

نسح انالوم  زوسناج  مغ  زا 

نزحلا تیب  نامسآ  نیمز و  دش 

نیش روش و  اب  دش  هک  الیاو  هآ و 

 ( 9 نیسح (  نامولظم  هاش  ردارب  یب 
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اْنلَّسَوَتَو انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُدیهَّشلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع ،  َْنب  َْنیَـسُح  ای  ِهللاِْدبَع  ابَا  ای 
 ، ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  هضور و 

نیسح دش  تیوکب  دراو  البرک 

نیسح دش  تیارس  ردنا  نامهیم 

شربکاّیلع لضفلاوبااب و 

نیسح دش  تیارسنامهم  دراو 

مرح ياهنز  موثلک و  بنیز و 

نیسح دش  تیالب  مزب  مزاع 

امن یئاریذپ  اهنآز  نیمز  يا 

نیسح دش  تیاونین  میقم  نوچ 

یئاج هب  دندیسر  تقو  کی  البرک ،  دیآ  یم  دراد  هلفاق  ادخ 
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 . هراد یمنرب  مدق  زا  مدق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بسا  دندید 

 . دور یمن  هار  دندید  دندرک ،  ضوع  ار  شبسا 

 . دنز یمن  مدق  دندید ،  دش ،  راوساقآ  دندروآ ،  يرگید  بسا 

 . دنور یمن  هار  اهبسا  نیا  ارچ  اقآ  دنتفگ :  اهناوج  تقو  کی 

 . دشاب دلب  ار  نیمز  نیا  مسا  نیمزرس ،  نیا  رد  تسه  یسک  نیشن  هیداب  ياهبرع  نیا  زا  دینیبب  دومرف : 

؟  یناد یم  ار  نیمز  نیا  مسا  اباب  دندومرف :  دندروآ ،  ار  يدرمریپ 

 ، . . . . تارف یطاش ء  هیرضاغ ،  هیسداق ،  هراد ،  مسا  ات  دنچ  نیمز  نیا  اقآ ،  هلب  تفگ : 

؟  درادن يرگید  مسا  دومرف :  اقآ 

؟  درادن يرگید  مسا  دومرف :  اقآ  دنیوگ .  یم  مه  اونیناقآ  ارچ 

 . دنیوگ یم  مه  البرک  ار  اجنیا  اقآ  ارچ 

 . . . هدیسر لزنم  هب  راب  دیرایب ،  نییاپار  اهراب  اهناوج ،  يآ  دومرف : 

تسالبرک اجنیا  دیئاشگب  راب 

تسانشآ ناج  لد و  اب  شکاخ  بآ و 

البرک نیمزرس  يا  مالسلا 

ادخ رون  لزنم  يا  مالسلا 

قشع يوجلد  يداو  يا  مالسلا 

قشع يوب  اجنیا  دیآ  یم  شوخ  هچ  هو 

 . دینک هدایپ  ار  بنیز  دیورب  لوا  اهمرحم ،  يا  اهردارب ،  رسپ  يا  اهردارب ،  يا  دز :  ادص  تقو  کی 

 . دندرک هدایپ  ار  بنیز  هنامرتحم  دنتفرگ ،  ار  مناخ  لمحم  رود  دندمآ ، 

تـسین رفنکی  دـید  درک ،  هاگن  هچ  ره  دوش ،  راوس  تساوخ  بنیز  نیمه  زاب  تشذـگن ،  رتشیب  يزور  دـنچ  راـگزور ،  يا  وترب  فا 
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 . دنک شکمک 

 ( 10 نک ( .  راوس  ار  بنیز  وش  دنلب  ناج  نیسح  دز :  ادص  هاگلتق ،  لادوگ  فرط  دنادرگرب  ار  شیور  تقو  کی  ادخ 
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ینز هنیس  هحون و 

البرک تشدب  دمآدورف  هش 

الب ُرپ  نیمز  نآ  اب  سپ  تفگ 

تشرس ربنع  تبرت  يا  نیمز  يا 

تشهب كاخ  زا  رترب  تبرتب  يا 

يرترب العا  شرع  زا  نیمز  يا 

يربمغیپ هداز  ماقم  نوچ 

منفدم دشاب  وت  كاخ  نیا  زا  دعب 

منکسم دشاب  وت  رد  تمایق  ات 

مدمآ نازان  هکم  زا  وت  يوس 

مدمآ ناناوج  اباهنت  هن  دوخ 

منک یناف  ناج  وت  رد  ات  مدمآ 

منک ینابرق  ود  داتفه و  وت  رد 

مرغصا نیا  ربکا و  نیا  نم و  نیا 

مرفعج نوع و  سابع و  مساق و 

تساجک نفدم  ارم  وگ  رب  ایلاح 

تساجک نم  ناینابرق  نفدم 

اجک ردنا  نیمز  يا  وگ  رب  تسار 

ادج نت  زا  دوش  مسابع  تسد 

دننز رذآ  نم  ناج  رب  اجک  رد 
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دننز رغصا  یلع  قلح  رب  ریت 

تساجک ربکا  یلع  ربق  نمب  وگ 

تساجک رطضم  مساق  هاگ  هلجح 

دنشک رجنخ  اجک  نم  يولگ  رب 

دنشکرجعم اجک  بنیز  رس  زا 

دننک نایرع  ارم  مسج  اجک  رد 

 ( 11 دننک (  نابسا  مس  زا  ملامیاپ 

انْعَفْـشَتْساَو انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  َنیدـِباْعلا  َْنیَز  ای  ِْنیَـسُْحلا ،  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  اـَبَا  اـی 
 ، ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

نیدباعلا نیز  داجس  ادخ  هار  ربهر 

نیدباعلا نیز  داجس  افص  رحب  رهوگ 

نیسح قح  دیهش  شباب  یلع  دشاب  وا  مان 

نیدباعلا نیز  داجس  امنهر  ملاع  ود  رد 

زا هلمجنم  دندیشک ،  يدایز  ياهتیذا  اهیتخس و  اهجنر و  اهرجز و  دنتشاد  هک  يرمع  لاس  دنچ  نیا  يوت  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  اقآ 
 : مگب البرک 

هک دشکب  ار  داجس  ماما  اقآ  تفرگ  میمصت  دش و  همیخ  دراو  رمـش  هک  دوب  هداتفا  نیمز  يور  يرامیب  یـضیرم و  تدش  زا  ترـضح 
ار شدوخ  بنیز  یب  یب 
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 . . . . ار اقآ  دعب  یشکب  دیاب  ارم  لوا  دومرف :  تخادنا و  ترضح  يور 

 . . . . ریجنز لغ و  هبار  ندرگ  تسد و  اپ و  ضیرم و  راد و  بت  نت  اب  نایرع  ياه  هقان  يور  ماش  ات  البرک  زا  یکی ، 

 . . . دمآ ولج  بنیز  یب  یب  زاب  هک  دیشکب  ار  وا  تسیک ،  درم  نیا  تفگ :  نوعلمنآ  دایز ،  نبا  سلجم  هفوک  يوت  یکی ، 

مالسلا هیلع  نیسح  نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  دیلپ  دیزی  نیعل ،  دیزی  سلجم  مه  یکی 

دنک دایرف  هلان و  ما  هدز  ادوس  لد 

دنک داجس  دّیس  مغ  دای  نامز  ره 

مشچ زا  دزیرب  هراسخر  هب  کشا  نامگ  یب 

دنک داجس  يراتفرگ  يدای ز  هکره 

 ، دش یم  رتشیب  هیرگ  دید  یم  بآ  درک ،  یم  هیرگ  دنتـشاذگ  یم  شولج  اذـغ  تقو  ره  درک ،  یم  هیرگ  شا  همه  لاس  لهچ  ات  اقآ 
نیب زا  هیرگ  يدایز  زا  مسرتیم  اقآ  مشب  تادـف  تفگ :  نامالغزا  یکی  درک .  یم  هیرگ  تدـش  اب  اـقآ  دـندرک  یم  حـبز  يدنفـسوگ 

دندرک هراپ  هراپ  ار  مناردارب  دـندرک  هعطق  هعطق  ار  مردـپ  مدوخ  لـباقم  هک  یلاـح  رد  منکن  هیرگ  روطچ  دومرف :  یم  اـقآ  يورب . . . 
 . . . . ار ملیماف 

یه اقآ  هک  درک ،  مومـسم  ار  اقآ  دیناروخ و  ترـضح  هب  کلملادبع  نب  ماشه )  دیلو (  هک  دوب  يرهز  هچ  نیا  منادیمن  نم  مریمب  هآ 
 ( 12 دناوخ ( . . .  یم  هعقاو  هروس  دمآ و  یم  شوهب  هرابود  تفر و  یم  شوه  زا  یه  دیچیپ  یم  شدوخب 

ینز هنیس  هحون و 

تسا نیقی  لها  لد  متام  قرغ 

يامظع غاد 
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تسا نیدباعلا  نیز 

ادیهشاو ادیهشاو 

هراپ هراپ  دش  نیکرهز  زا  شبلق 

هرارش دزیخ  همطاف  لد  زا 

ادیهشاو ادیهشاو 

دوب الب  ماش  زا  هدرزآ  هکنآ 

دوب ءارسا  ناوراک  ربهر 

هناشن دراد  وا  كاپ  رکیپ 

هنایزات اجک و  ارهز  روپ 

ادیهشاو ادیهشاو 

ناریو هشوگ  هگ  نادنزب و  هگ 

نایاپب دش  نارای  غاد  زا  شرمع 

نادیهش كاپ  رس  اب  رفسمه 

نایمتی بلق  رگشزاون  دش 

 ( 13 ادیهشاو (  ادیهشاو 

َِکب اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُِرقاْبلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم ،  ای  رَفْعَج  ابَا  ای 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا ،  َیِلا 

مالسلا هیلع  مولعلارقاب  ترضح  تبیصم  هضور و 

تیالو جرب  رتخا  نیمجنپ 

تمالس تسرس  ایدهم  دش  هتشک 
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دش افج  رهز  زا  وچ  الوم  هتشک 

دش امس  ضرا و  شمغ  زا  يراوگوس 

شغاد دراد ز  ناشن  هعیش  بلق 

شغارچ یب  ربق  نابرقب  ناج 

دش نیمغ  ملاع  ماشه  يافج  زا 

دش نید  يالوم  نانج  يوسب  نوچ 

وا تبرت  رب  همطاف  يدهم 

 ( 14 وا (  تبرغ  زا  کشارس  دناشف  یم 

ماما اقآ  دیاب  دـنتفگ :  دنتـشاذگ و  بسا  يور  ناورم )  کملادـبع  نوعلم (  هفیلخ  رما  هب  و  دـندرک ،  دولآ  رهز  ار  ینیز  مریمب ،  خآ 
 ، دش هدایپ  اقآ  هک  تشذگن  یتعاس  کی  دندرک ،  بسا  رب  راوس  رارصااب  ار  ترضح  مریمب ،  خآ  هشب ،  نآ  رب  راوس  مالسلا  هیلع  رقاب 

درک و مرو  اقآ  ندب  مامت  هک  هدوب  يوق  ردقچ  رهز  نیا  هللا )  الا  هلا  ال  دلان ( ،  یم  دوخ  هب  اپ  درد  زا  اقآ  دـندید ،  بلقنم  ار  اقآ  لاح 
دوب يرهز  هچ  رهز  نیا  هتفرگ ،  ارف  ار  ارهز  دنزرف  ندب  مامت  درد  تفر ،  یم  شوه  لاح و  زا  ندب  درد  زا 
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 . هداد ناج  اقآ  دندید  هک  دیشکن  زور  هس  هب  هک 

مایا رد  لاس  هد  ات  هدب  مدرک ،  تلحر  ایند  نیا  زا  رگا  مرفعج ،  مرـسپ ،  دندوب ،  هدرک  تیـصو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ترـضح 
ناشردـپ ياـج  دـننکن و  یگنتلد  ناشردـپ  يارب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ياـه  هـچب  هکنیارطاـخب  دـننک . . .  يردازع  مارب  ینم  رد  جـح 

ناشراوگرزب ردپ  قاطا  يوت  یغارچ  بش  ره  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  قداص  ماما  دننیبن ،  کیراتار 
 ( 15 دندرک ( .  یم  نشور 

یم اباب  اباب  دـندیود و  یم  نالیغم  ياهراخ  يور  نابایب  ياه  یکیرات  نآ  رد  اروشاـع  ماـش  هک  ییاـه  هچب  نآ  يارب  زوسب  اـهلد  یلو 
 . . . . دندرک

ینز هنیس  هحون و 

ادعا مومسم  رقاب  ترضح  دش 

اغوغ هرابکی  دش  هنیدم  رهش 

الیواو هآ  الیواو ،  الیواو 

تسا راز  نوزحم و  هعیش  شمتام  رد 

تسا راکف  اه  لد  شزوسناج  گوس  رد 

اهلد رتخا  شوماخ  ناهج  رد  دش 

الیواو هآ  الیواو ،  هآ 

الیواو هآ و  الیواو ،  الیواو 

ربمیپ شدج  نید  اب  هک  وکنآ 

رونم ملاع  دوخ  ملع  رون  و ز 

اتکی قّالخ  رما  اب  هدومن 

الیواو هآ  الیواو  هآ 

الیواو هآ  الیواو ،  الیواو 

دوب الُببرک  ردناک  يربهر  نآ 
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دوبادخ نوخ  گنج  دهاش  دوخ 

ایند راد  زا  تفر  الوم  غاد  اب 

الیواو هآ  الیواو  هآ 

الیواو هآ  الیواو ،  الیواو 

میئازع مرگرقاب  ترضحرب 

میئارس هحون  شهاکناج  غاد  زا 

الوم رجه  زا  میراب  مغ  کشرس 

الیواو هآ  الیواو  هآ 

 ( 16 الیواو (  هآ  الیواو  الیواو 

انْعَفْـشَتْساَو انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُقِداّـصلا  اَـهُّیَا  دَّمَُحم ،  َْنب  َرَفْعَج  اـی  ِهللا  ِدـْبَع  اـبَا  اـی 
َْدنِع ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 
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 . هّللادنع انل  عفشاِهللا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

دش هتشک  قطان  نآرق  قح  ماکحا  يرجم 

دش هتشک  قداص  ماما  یفطصم  لآ  حون 

بارتوب غارچ  مشچ  یبن  بلق  هویم 

بآ هدیدرگ  متس  رهز  شتآ  زا  شرکیپ 

عیفش ار  ملاع  قلخ  دشاب  هک  قح  ّیلو  نآ 

عیقب رد  درادن  رئاز  شتبرت  بر  ای  هچ  زا 

يا هداـعلا  قوـف  ياـهراک  دـنهد ،  یمـسج  یحور و  هجنکـش  رازآ و  تیذا و  رتـشیب  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  ياـه  هـچب  هـکنیا  رطاـخب 
لاح نامه  اب  قداص و  ماما  اقآ  لزنم  دـنزیرب  داد  روتـسد  هیلع )  هللا  هنعل  یقناود (  روصنم  دـنباوخ ،  همه  بش  ياه  همین  دـندرکیم ، 
چیه نودـب  ار  یهلا  درمریپ  نیا  هنهرب  رـس  اب  بش ،  ياه  همین  يرابرد  هتخورف  دوخ  رومام  نآ  دـنروایب ،  هفـالخلاراد  هب  ار  ترـضح 

 . درک یم  یبدا  یبو  تنوشخ  تراسج و  ترضح  نآ  هب  نیعل  نآ  درب ،  یم  نیعل  نآ  شیپ  یششوپ 

مومـسم ار  ترـضح  دندرک و  هدولآ  رهزب  ار  يروگنا  دنهدب ،  رهز  ار  قداص  ماما  داد  روتـسد  ار ،  یقناود  روصنم  دـنک  تنعل  ادـخ 
میخو و یلیخ  ناشلاح  و  درک ،  بآ  ار  ترضح  ندب  ياهتـشوگ  مامت  درک  يرتسب  ار  اقآ  هک  دوب  يرهز  هچ  نیا  مریمب  خآ  دندرک ، 

 . درک رغال  فیعض و  ار  ناشیا  دش و  دب 

یه درد ،  تدش  زا  هتخیر ،  ندب  ياهتـشوگ  مامت  هدش  فیعـض  فیحن و  رغال و  ارهز  دنزرف  مدـید  اقآ  ندـید  هب  متفر  دـیوگ :  یم 
قداص ماما  هناخ  دوب  هداد  روتـسد  نیعل  روصنم  زور  کـی  تفرگ .  ما  هیرگ  یتحاراـن  تدـش  زا  داـیم  شوهب  یه  دـش و  یم  شوهیب 

یلیخ اقآ  مدید  دیوگ  یم  دننزب ،  شتآ  ار  مالسلا  هیلع 
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هب ار  ما  هناخ  نیعلروصنم  هک  یتقو  دومرف :  دـیتسه ؟  تحاران  دـینک و  یم  هیرگ  ارچ  موشب  تنابرق  متفگ  تسا ،  نایرگ  تحاراـن و 
ات دنود  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دننک و  یم  نویـش  ادص و  رـس و  تشحو  سرتزا  متیبلها  مدید  مدوب  هناخ  يوت  نم  دیـشک  شتآ 
زا نیسح  ياه  هچب  دندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  یتقو  اروشاع  زور  هک  مداتفا  نیسح  مدج  تیبلها  دایب  نم  دنکن ،  تباثا  اهنآ  هب  شیتآ 

 ( 17 نیسح ( .  مالسلا  هیلع  نیسح  نیسح  دندرک . . .  اهنابایب  هب  ور  تشحو  سرت و 

ینز هنیس  هحون و 

دش هتشک  دّمحم  لآ  قداص 

دش هدرزآ  افج  زا  شکاپ  بلق 

نود روصنم  هنیک  زا  تبقاع 

دش هراپ  دص  یلد  اب  ّتنج  يوس 

رثا دومنب  شرکیپ  رد  وا  رهز 

دش هدرسفا  نانج  رد  ارهز  بلق 

هدش برثی  ازع  كوس  مغ و  رد 

دش هدنمرش  وا  نید  یب  لتاق 

نایعیش تسد  يوررب  شرکیپ 

دش هدرب  رهطا  مسج  نآ  عیقب  رد 

ردپ رادازع  رفعج  یسوم 

 ( 18 دش (  هدیشاپ  نایعیش  رب  مغ  درگ 

اْنلَّسَوَتَو انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُمِظاْکلا  اَهُّیَا  رَفْعَج ،  َْنب  یَسُوم  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تبیصم  هضور و 

تسا نم  ياوءام  نکسم و  الب  نادنز  جنک 

تسا نم  ياهبش  سنوم  ناغف  هآ و  هلان و 
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سفق جنک  نیارد  لاچ و  هیس  كانمن و  ياج 

تسا نم  ياهمغ  ثعاب  نود  کهاش  يدنس 

امنب مصالخ  وت  نوراه ،  سلجم  زا  بر  ای 

 ( 19 تسا (  نم  ياربت  مکح  ودع  دنب  زا  نتسر 

تدم عیبر و  نب  لضف  نادنز  لاس  هد  هدودـح  رفعج ،  نب  یـسیع  هرـصب  نادـنز  لاسکی  نادـنز ،  نآ  هب  نادـنز  نیا  زا  لاس  هدراهچ 
ارم دوهی  دـننام  یموق  چـیه  دومرف :  ربمغیپ  نوعلم (  يدوهی  کهاش  نب  يدنـس  لیوحت  رخآوا  نیا  ییحی و  نب  لضف  نادـنز  يدایز 

ار وا  نک و  تیذا  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ینوت  یم  ات  هدادروتسد ،  کهاش  نب  يدنـس  هب  نیعل  دیـشر  نوراه  درکن )  تیذا 
 . ربب نیب  زا 

ندب تفگ :  نوراه  درک ،  دیهـش  مومـسم و  دولآ  رهز  يامرخ  دنچابار  ماما  یمـسج  یحور و  ياه  هجنکـش  زا  دعب  مه  يدوهی  نآ 
تافیرشت نودب  ار  ارهز  دنزرف 
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 . دیربب

نوریب نادـنز  زا  يراوخ  تّفخ و  اب  لاّمح  راهچ  ار  اقآ  هزاـنج  دیراپـسب ،  كاـخب  دادـغب )  یخـسرف  کـی  رد  شیرق (  رباـقم  يولج 
دید ار  راب  تفخ  راـب و  فسا  عضو  نیا  یتقو  نوراـه  ردارب  رفعج  یبا  نب  نامیلـس  دنتـشاذگ .  اـجنآ  ار  ندـب  زور  هس  اـت  دـندروآ . 

 ( 20 دمآ ( .  ارهز  دنزرف  رکیپ  رانک  هنهرب  ياپ  اب  دز و  كاچ  نابیرگ  تخادنا و  شرس  زا  ار  دوخ  همامع  دش ،  رثاتم  یلیخ 

ربو تفر  یم  هزانج  ریز  هک  نمـشد  تسود و  ره  نکل  دننک ،  عییـشت  مارتحا  تّزع و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  هچب  ندب  داد ،  روتـسد 
زونه میتفر  یم  هزانج  ریز  یتقو  هخآ  دـنتفگ :  یم  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  اقآ  دـنتفگ :  یم  درک ،  یم  هیرگ  راـهب  ربا  لـثم  تشگ  یم 

21 دینک ( .  نفد  میاپ  ریجنز  لغ و  نامه  اب  ارم  دوب  هدرک  تیصو  همطاف  رسپ  نوچ  دیسر ،  یم  شوگب  شکرابم  ياپ  ریجنز  يادص 
(

الیواو هآ  الب ،  نادنز  جنکرد 

الیواو هآ  ادخ ،  يا  مراپس  یم  ناج 

الیواو هآ  اتلیواو ،  اتلیواو 

بش ياه  همین  نارگریجنز ،  ریز  رد 

بنیز ما  همع  هفوک و  دای  هب  میرگ 

الیواو هآ  اتلیواو ،  اتلیواو 

مدرکادف ناج  نارگریجنز  ریز  رد 

مدرک ادتقا  نیسح ،  ممولظم  دج  رب 

الیواو هآ  اتلیواو ،  اتلیواو 

وت هاگلتق  الب ،  نادنز  كاخ  يا 

وت هام  يور  نیمز ،  شقنرحس  ات  بشما 

الیواو هآ  اتلیواو ،  اتلیواو 

تتاجانم دش  شومخ ،  نادنز  هشوگرد 

تتاقالم رب  دندمآ  تداهشزادعب 
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 ( 22 الیواو (  هآ  اتلیواو ،  اتلیواو 

ِهِْقلَخ یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  اضِّرلا  اَهُّیَا  یسُوم  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای 
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 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

هدب مهانپ  هاش  يا  مدمآ 

هدب مهانگز  یناما  طخ 

ناگدنامرد ءاجلم  تمرح  يا 

هدب مهار  ُرد  زا  نارم  رود 

دنهن مربقب  هک  لوا  بش  رد 

هدب مهایس  ماش  نادب  رون 

یملاع همه  شخب  اطع  هک  يا 

 ( 23 هدب (  مه  ارم  تاجاح  هلمج 

هگید مدیشک ،  رس  رب  ابع  مدمآ  نوریب  يدید  رگا  مور ،  یم  نومام  سلجم  يوت  نم  تلصابا  دومرف :  مالـسلا )  هیلع  اضر  ماما  اقآ  ) 
شیابع تسا ،  بلقنم  شلاح  مدـید  دـمآ ،  نوریب  دیـشکن  یلوط  نومام  سلجم  يوت  تفر  اقآ  هگیم :  تلـصابا  نزن ،  فرح  نم  اـب 

 . . . هتخادنا شرس  يورار 

مدب ناج  هنابیرغ  مهاوخ  یم  نک . . .  عمج  ار  اهشرف  دنبب . . .  ار  قاتا  رد  دنبب . . .  ار  هناخ  رد  تلـصابا  دز :  ادص  دش ،  هناخ  لخاد 
رام صخـش  لثم  اقآ  مدید  یم  مدرک ،  یم  هاگن  قاطا  يوت  مدـمآ ،  یم  یهاگ  متـسب  ُقاتا  ِرد  متـسب ،  ار  هناخ  ِرد  هگیم :  تلـصابا  ، 

 . داتفا نیمز  هب  رایتخا  یب  اقآ  مدید  تقو  کی  هنیش ،  یم  یه  هش ،  یم  دنلب  یه  دچیپ ،  یم  شدوخ  هب  هدیزگ 

مدیود دش ،  شادـیپ  طایح  هشوگ  نآ  يا  هلاس   8 يا 7 -  هدازاقآ  کی  مدید  تقو  کی  مدوب ،  تحاران  هناخ -  نحـص  يوت  مدـمآ 
زا ارم  هک  يرداق  نآ  تساجک ؟  ماباب  تلصابا  دز :  ادص  دیدمآ ! ؟  اجک  زا  امش  مدوب ،  هتسب  ار  رد  هک  نم  ناجاقآ  ولج ، 
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نم اقآ ،  هرجح  فرط  دـمآ  دـنک ،  هناخ  دراو  ارم  مه  هتـسب  رد  زا  هک  هراد  تردـق  هدـناسر  سوط  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  هب  هنیدـم 
 . دننک یم  هچ  تاقالم  تقو  رسپ  ردپ و  نیا  منیبب  متفر  مدمآ :  هدازاقآ  رس  لابند 

ار شنت  هراپ  شلد ،  هویم  درک  لغب  ار  داوج  شا  هچب  دش  دـنلب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مدـید  دـش ،  هرجح  دراو  ات  تقو  کی  هگیم : 
هدازاقآ مدید  تقو  کی  دیشکن  یلوط  مدرک ،  یم  هیرگ  راز  راز  هناخ  لخاد  متشاذگ  راوید  هب  رس  مدمآ  هگ :  یم  هدیدن ،  لاس  ود 

! ؟  یتحاران ارچ  ناجاقآ  متفگ :  تسا .  ناشیرپ  شلاح  اما  دمآ ، 

 ( 24 تفر ( .  ایند  زا  ماباب  تلصابا  دز :  ادص 

ینز هنیس  هحون و 

ناسارخ دیهش  يا  مالسا 

ناهانپ یب  لد  هانپ  يا 

ردیح غاب  رپرپ  لگ  يا 

رفعج نب  یسوم  بلق  هراپ 

ناج اضر  يا  ناج ،  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا 

ییاضترم هشوگ  رگج  وت 

ییاضرلا یسوم  نب  یلع  وت 

تداوج ناج  ارهز و  ناج 

تدایع نک  ام  ندرم ز  تقو 

ناج اضر  يا  ناج ،  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا 

ینیع ود  رون  وت  ار  یفطصم 

ینیسح خرس  نوخ  ظفاح 

هتسخ بلق  نیا  رب  نک  رظن  کی 

هتسکش ولهپ  يارهز  ناج 
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 ( 25 ناج ( ،  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا 

اْنلَّسَوَتَو انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَتّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُداوَْجلا  ُّیِقَّتلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  رَفْعَج  ابَا  ای 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

همئالا داوج  ایربک  یلو  يا 

همئالا داوج  ادخ  دوج  رهظم 

تمارک نامسآ  باتناهج  رهم 

همئالا داوج  اخس  اطع و  ربا 

وت یئوت  دیما  همه  میهانگ  قرغ 

 ( 26 همئالا (  داوج  اهتنم  یب  تمحر 

 ، دوب لضفلا  ما  نومام  هللادـبع  رتخد  شنز  یگناخ ،  نمـشد  زا  ناما  هدوب ،  شلاس  جـنپ  تسیب و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  مریمب  خآ 
زا مرگج  لضفلا  ما  دز :  یم  ادـص  یه  همطاف  رـسپ  تسب ،  اقآ  يورب  ار  هرجح  ِرَد  داد  رهز  ار  اـقآ  یتقو  درک ،  مومـسم  ار  شرهوش 
ما دز ،  یم  هلان  هرجح  ناـیم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  درک .  یمن  اـنتعا  بیجناـن  نیا  یلو  هدـب  بآ  رادـقم  کـی  دزوس  یم  یگنـشت 

همطاف رسپ  دینزب ،  فک  دینیشب و  دیرب  تفگ :  اهزینک  هب  بیجنان  نیا  دسرب ،  اه  هیاسمه  شوگ  هب  اقآ  هلان  يادص  دیسرت  لضفلا 
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 . مالسلا هیلع  همطاف  رسپ  مولظم  اقآ ،  بیرغ  يا  دننز ،  یم  فک  اهنیا  دنک ،  یم  هلان  هراد  مالسلا  هیلع 

 ، هداد ناج  هنـشت  بلاب  اقآ  دندید  دندرک ،  زاب  ار  قاتا  رد  داد  روتـسد  لضفلا  ما  دیآ ،  یمن  هگید  اقآ  هلان  يادص  دندید  تقو  کی 
 ، هدوب ماب  يالاب  ندب  زور  هس  دنربب ،  ماب  يالاب  ار  اقآ  ندب  هک  داد  روتسد  هنوعلم  نیا  ریخ ،  دننک ؟  ربخ  ار  اه  هعیـش  داد  روتـسد  ایآ 
هب ار  ناشیاهلاب  اهرتوبک  تشم  کی  دید  هناخ ،  ماب  فرط  درک  هاگن  هشب ،  در  لضفلا  ما  هناخ  مد  زا  دمآ  اه  هعیش  زا  یکی  زور  کی 

؟  هیچ ماب  يالاب  زینک  دز :  ادص  دمآ ،  نوریب  يزینک  دش  او  هناخ  ِرَد  تقو  کی  دنا ،  هدرک  هیاس  ار  يزیچ  کی  دنا  هداد  مه 

 ( 27 تسا ( .  همئالا  داوج  ارهز  لد  هویم  ندب  ماب  يالاب  تفگ :  هن !  تفگ :  یناد ؟  یمن  رگم  تفگ : 

ینز هنیس  هحون و 

یئادخ رون  وت  همئالا  داوج 

یئاضرلا نبا  وت  ناسحا  جرب  هم 

نادنمتسم يوس  یهاگن  کی  امن 

یئاخس رحب  وت  يدوج  يایرد  وت 

یناوج رد  يدش  نیک  هر  زا  دیهش 

یئاضق رب  اضر  نامیا  حور  یئوت 

هرارش تناجب  دز  نیک  رهز  رگا 

یئانشآ رگا  تدوبن  نیلاب  هب 

داد ناج  هنشت  بل  هک  تدج  دننامب 

یئادف یتشگ  مالسا و  ظفح  یپ 

ایند یتفرب ز  نوخ  رپ  بلق  ابوت 

یئاهن تایح  تداهش  دش  ارت 

نابحم عمج  هب  ناسحا  نک ز  رظن 

 ( 28 یئاطع (  ناکوت  قحرهظم  یئوت 
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انْعَفْـشَتْساَو انْهَّجَوَتّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُّیِقَّنلا  يِداـْهلا  اَـهُّیَا  دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  اـی  ِنَسَْحلا  اـَبَا  اـی 
َِکب اْنلَّسَوَتَو 
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 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

یئوت تیالو  سمش  نید  يداه 

یئوت تمارک  ناسحا و  همشچ 

بارتوب هنیآ  یئوت  هک  يا 

باتفآ وت  هّرذ و  ناهج  ود  ره 

داد لدع و  مرک و  فطل و  رثوک و 

داوج ماما  نامشچ  ود  رون 

داد لدع و  یب  هنیک و  ُرپ  زتعم 

 ( 29 داد (  رهز  ارت  رمالا  ُتبقاع 

 . دوب ملاظ  تنیط و  دب  ثیبخ و  یلیخ  درم  نیا  دنک ،  تنعل  ار  یسابع  لکوتم  ًاصوصخم  یسابع  يافلخ  همه  ادخ 

بآ داد  درک و  بارخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  تسب و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  راوز  هب  ار  هار  هک  دوـب  نـیمه  ) 
هفیلخ نیمهد  مهثبخا ، )  مهرـشاع  مالـسلا ( :  مهیلع  نینم  ؤملاریما  اقآ  لوقب  هدوب ،  ملظ  درم  نیاردـقنیا  دـندز ،  مخـش  دـنتخادنا و 

 ( . تسا اهنآ  رت  ملاظ  نیرت و  ثیبخ  نیرتدب و  یسابع 

یلیخ مالـسلا  مهیلع  ارهز  ياـه  هچب  مالـسلا و  هیلع  یلع  لآ  اـب  ًالـصا  درک ،  تیذا  ار  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  یلیخ  بیجناـن  نیا 
یسابع يافلخ  زا  مادکچیه  رد  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  هب  وا  رصع  رد  هک  ییاه  یتخس  اهجنر و  تشاد ،  یقیمع  هنیک  ینمشد و 

 . هدیسرن

ات ار  اقآ  نآ  دمآ ،  ارماس  ترـضح  یتقو  درک ،  توعد  دوب  شتختیاپ  هک  ارماس  هب  هنیدم  زا  دنک  راوخ  تساوخ  یم  ار  ترـضح  نآ 
 . داد لزنم  اهادگ  نابیرغ و  ناسک و  یب  يارسناوراک  رد  اهتدم 

یم رب  شتسد  زا  هک  يراک  ره  دوب ،  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  سدقم  تحاس  هب  تناها  رازآ و  تیذا و  ددص  رد  زور  بش و 
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 . درکیم اقآ  هب  تبسن  دمآ 

 . دشکب دهد و  هجنکش  ار  اقآ  ات  تشاد  هگن  بجاح  دیعس  نادنز  سبحم  رد  تدم  کی 

 . دننک شکرجز  ار  مالسلا  هیلع  همطاف  رسپ  هک  دندنک  یم  اقآ  يولج  يربق 

 . درک ینادنز  ردبرد و  دیعبت و  ار  اقآ  لاس  تسیب  دودح  دشاب ،  هتشادن  تحارتسا  اقآ  ات  دنتخیریم  اقآ  هناخ  يوت  هنابش 

ارهز رـسپ  ات  درک . . . .  یم  فراعت  اقآ  هب  دروآ و  یم  بارـش  هرفـس  رـس  ار  اقآ  دـهدب  یحور  ياـه  هجنکـش  هکنیا  رطاـخب  لـکوتم 
 . هشب تحاران 

رب مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  زتعملا  شرـسپ  دیـسر ،  كردـب  لکوتم  هک  یتقو  دـندرک .  دیهـش  سک  یب  هنامولظم و  بیرغ و  ار  اقآ 
دـندرک و هدولآ  رهز  هب  ییاذـغ  دـندش ،  تسدـمه  یـسابع  دـمتعم  شا  هداز  ردارب  اب  ماما  نتـشک  يارب  درک و  يدـیدش  ياهدروخ 

نطو زا  رود  بیرغ  رهش  يوت  يرگسع  نسح  ماما  هب  تشذگ  هچ  مریمب  دندرک ،  دیهش  مومسم و  هنامولظم  هنابیرغ و  ار  ارهز  دنزرف 
 . درادن ار  سکچیه 

هیرگ هنابیرغ  دز و  كاچ  نابیرگ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  شاباب  یسک  یب  یمولظم و  يارب  تفرگ و  نمادب  ار  اباب  رس  تداهش  تقو 
 ( 30 درک ( .  یم 

 . . . تفرگ نماد  هب  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  رس  دمآ  رسپ  نیلاب  رس  ردپ  دش  سکع  رب  البرک  راک  نیا  یلو 

ینز هنیس  هحون و 

تیادف اهناج  یقنلا  یلع  ای 

تیازع رد  نایرگ  مشچ  نایعیش 

هّللا كرجا  هّللا ،  هجحای 

دش ارس  متام  شمغ  رد  هرماس 

دش اون  روش و  يراز و  رد  قرغ 

هّللا كرجا  هّللا ،  هجحای 

نانم يادخ  تجح  مهد  يا 

نابیرغ دننامب  يدرپس  ناج 
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نادزی رون  يا  یقنلا  یلعای 

نید هارب  يدرپس  ناج 
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نآرق و 

هّللا كرجا  هّللا ،  هجحای 

مولظم ماما  يا  وت  يادف  ناج 

مومسم هدیدرگ  متس  رهز  هب  يا 

يداه ماما  یقنلا  یلع  ای 

يداتف اپ  زا  نیک  رهز  زا  هک  يا 

هّللا كرجا  هّللا ،  هجحای 

انْعَفْـشتْساَو انْهَّجَوَتّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّيِرَکْـسَْعلا  ُّیِکَّزلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع ،  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای 
 . هّللادنع انل  عفشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

يرکسع نسح  ای  افج  رهز  دیهش 

يرکسع نسح  ای  ادخ  هار  هتشک 

نیقی لها  رورس  یقنلا  یلع  روپ 

نینم ؤم  هرمز  هب  مرک  زا  يرظن  نک 

نید ایند و  ربهر  ازج  زور  عیفش 

 ( 31 يرکسع (  نسح  ای  اه  اط و  هجیتن 

ارهز ياه  هچب  دندرک و  ملظ  ردقچ  هک  ار  یـسابع  يافلخ  دنک  تنعل  ادخ  هدوب ،  هلاس  مالسلا 28  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مریمب ، 
 . . . ، مه دمتعم  رگید ،  روج  هّللا  اب  يدتهم  روج ،  کی  ّزتعملا  شنیعل  رسپ  روج ،  کی  لکوتم  دندرک ،  تیذا  ار  مالسلا  مهیلع 

ادخ هک  دمتعملا  يدتهملا ،  ّزتعملا ،  متفگ :  هک  دوب  توغاط  هس  تموکح  اب  فداصم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمامارـصع 
اه و تناها  اهرازآ و  اه و  هجنکـش  اهمتـس و  هچ  ملاظ  هس  نیا  هیحان  زا  راوگرزب  نآ  دـنک ،  دایز  ار  ناش  همه  باذـع  نآ  هب  نآ  ره 

 . دیدن هک  اهنادنز 

رـسب اهنادنز  يوت  هشیمه  تخـس و  ياهراشف  رظن و  تحت  هشیمه  ناشیگدنز  تماما و  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
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دنزرف هب  ار  یگدنز  نادنز  يوت  ینوت  یم  ات  دوب  هتفگ  فیصو  نب  حلاص  نادنز  سیئر  هب  هدرب ،  یم 
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کی تفرگ ،  یم  تخس  و  دوب ،  هدرک  ترضح  رازآ  هجنکش و  صوصخم  رومام  رفن  ود  مه  حلاص  ریگب .  تخس  نک و  گنت  ارهز 
دمآ یم  رب  ناشتـسد  زا  هچ  ره  هجنکـش  زا  مه  اـهنآ  تسا و  صاخـشا  نیرت  نشخ  دارفا و  نیرت  ثیبخ  ریرحن  نادـنز  رد  مه  یتدـم 

 . دنداد یم  ماجنا 

بیجنان نآ  یلو  دروایب ،  ترس  ییالب  ادخ  مسرت  یم  سرتب ،  ادخ  زا  نکن  تیذا  ار  ارهز  ياه  هچب  ردقنیا  تفگ :  یم  شنز  هچ  ره 
 . دوش هدـنرد  تاناویح  كاروخ  هک  مزادـنا  یم  شحو  غاب  يوت  ار  امـش  ماـما  زورما  تفگ :  یم  درک و  یم  جـل  درک و  یمن  شوگ 

يور تروص  دـمآ و  شوخ  شورخ  هیرگ و  هتفرگ ،  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  دـنزرف  رود  تاناویح  مامت  دـید  درک ،  ار  راـک  نیا  یتقو 
 . . دنراذگ یم  ترضح  ياهمدق 

زا دوب و  راوخناوخ  محر  یب  دارفا  زا  مه  نآ  هک  شاتوا  نب  یلع  نادـنز  رد  تدـم  کی  نیزح ،  نب  یلع  نادـنز  رد  تدـم  کی  اـقآ 
يرازآ هجنکش و  روج  ره  ار  مالسلا  هیلع  ارهز  ياه  هچب  دندوب  هدادروتسد  وا  هب  دوب و  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تخس  رس  نانمـشد 

مناد یمن  مریمب  درک .  مومـسم  داد و  رهز  ار  ارهز  دنزرف  دوشن ،  هجوتم  یـسک  هک  يزومرم  روطب  نیعل  دـمتعم  و  هدـب ،  یهاوخ  یم 
یم شوهب  دـش و  یم  شوهیب  یه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  دوب  هتفرگ  ار  ترـضح  تردـق  مامت  هک  دوب  يرهز  هچ  نیا 

 ( 32 هداد ( . . .  ناجاقآ  دندید  تقو  کی  هکنیا  ات  دمآ 

ینز هنیس  هحون و 

مومسموت ياباب  تشگ 
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نسحلا نبایافجزا 

نسحلا نبای  اپ  هب  ات  رس  متس  رهز  زا  تخوس 

افج رهز  نآ  دوب  يرهز  هچ  مناد  یمن  نم 

نسحلا نبای  ادج  شنازیزع  زا  ار  وا  درک 

دمتعم يافج  رهز  زا  هتشک  دش  يرکسع 

نسحلا نبای  ازع  نیز  دش  ارس  متام  یملاع 

رادغاد شیازع  رد  تکاپ  بلق  اهنت  هن  دش 

نسحلا نبای  رجام  نیا  رد  عمش  نوچ  یتخوس 

مادم شناناوجون  ُنیسح  غاد  زا  کیل 

نسحلا نبای  اسم  حبص و  رهب  يرابیم  کشا 

ینک یم  نینوخ  لای  حانجلاوذ و  دای  هاگ 

 ( 33 نسحلا (  نبای  اه  همیخ  يوسبدماک  نامز  نآ 

انْهَّجَوَت ّانِا  انالْوَمَوانَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُّيِدـْهَْملا  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاـْقلا  اَـهُّیَا  َهَّجُْحلا  َفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلا  َّیِـصَو  اـی 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو 

نامز ماما  قارف 

یئاجک نسحلا  نب  ای  ارهز  مشچ  رون  يا 

یئاجک نسحلا  نبای  اهاط  لآ  سمش  يا 

اهاش هدیسر  بلرب  تناقشاع  ياهناج 

یئاجک نسحلا  نبای  ارآ  ملاع  دیشروخ 

مراکف لد  دش  نوخ  یهاگن  تمحرم  زا 
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یئاجک نسحلا  نبای  ار  ناقشاع  بایرد 

لمحت ار  وت  رجه  لد  نیا  ردنا  وت  یک  ات 

 ( 34 یئاجک (  نسحلا  نبای  اهناج  هدیسر  بلرب 

ترـضح نآ  قارف  رد  ءادـفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  ام  فیاـظو  زا  یکی 
نآ يارب  هیرگ  تسا ،  ترـضح  نآ  هب  قاـیتشا  یتـسود و  ياـه  هناـشن  زا  یکی  راـک  نیا  تسا و  ندـش  ناـیرگ  موـمغم و  موـمهم و 
لد رد  ار  ماما  هب  تفلاو  سنُا  دشوج ،  یم  درد  تدش  زا  شلدو  تسا  ضیرم  هک  دـشاب  یـسک  لثم  دـیاب  قوش  تدـش  زا  ترـضح 

شلد سکره  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  دینک ،  دایز  دوخ 
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 . دوش یم  داش  شلدام  تاقالم  اب  گرم  تقو  دوش  نایرگ  دیآ و  درد  هب  ام  رطاخب 

ِْفیِرَّشلا ُهُجَرَف  یلاعَت  ُهَِّللَا  ّلْجَع  نامز  ماما  دوخ  تسین ،  شرامش  لباق  هک  دشک  یم  هدیشک و  اهتیبصم  هچ  هک  نامز  ماما  يارب  مریمب 
رد هک  ییادخ  نادرم  همه  همئا و  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  شزیزع  رتخد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهتبیـصم  يارب 

 . دنا هدش  حورجم  دیهش و  هتشک و  مالسا  هار 

ار هعجاف  نیا  قمع  سک  چیه  هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شراوگرزب  دّج  رب  هک  يرابمغ  زوسناج و  ياهتبیـصم  يارب  و 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زوس  رگج  زادگناج و  بئاصم  دای  هب  ترضح  نآ  دنک .  یمن  سحو  سمل  كرد و  جع )  نامز (  ماما  لثم 

دای هب  بش  زور و  ره  الاح  اما  منک  يرای  ار  امـش  مدوبن  ناـمز  نآ  رد  تخادـنا و  ریخاـت  ار  امـش  نم و  نیب  هناـمز  رگا  دـیامرف :  یم 
تیارب نوخ  ضوع  رد  دوش  مامت  مکـشا  رگا  منک و  یم  هیرگ  هبدن و  بش  ات  حبـص  زا  منک و  یم  هیرگ  امـش  كان  درد  ياهتبیـصم 

هب بآدیراذگن  داد :  روتـسد  شرکـشل  هب  نولعم  دعـس  رمع  هک  ار  یتعاس  تقو و  نآ  منک ،  یمن  شومارف  ادـج  ای  منک ،  یم  هیرگ 
ار امـش  وس  ره  زاو  دـنداد  رارق  اه  هزینو  ریت  جامآ  ار  امـش  نینزان  ندـب  دـندرک و  هلمح  امـشب  همه  و  دوشدراو ،  نیـسح  مرح  ماـیخ 

 ( 35 دنتشاذگ ( .  تندب  رب  مخز  غاد  دندرک و  حورجم  ار  امش  ندب  يا  هحلسا  اب  مادکره  دندرک و  هرصاحم 

ینز هنیس  هحون و 

لد زا  بشره  منز 
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تیادص

تیادف ار  دوخ  ناج  منک  ات 

تسا نوخ  يایرد  وترجهز  لد 

تیاسر ِدَق  نابرقب  يا 

مبور وت  هار  كاخ  هژم  اب 

تیانع نک  تمحرم  زا  میوس 

یئاجک رد  تلامجرب  نم  مقشاع 

 ( 36 یئاجک (  رد  تلایخ  رد  لد  مدشاب 

لسوت ياعد 

انَدِّیَـس ای  ِهَمْحَّرلا  َماِما  ای  ِهللا  َلوُسَر  ای  ِمِساْقلا  َابَا  ای  ِِهلآَو ،  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  ِهَمْحَّرلا  ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیِلا  ُهَّجَوَتَاَو  َکـُلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو 

َیِلا َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِبلاط ،  یبَا  َْنب  َِّیلَع  ای  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا 

َْنَیب ِكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  ِِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  اِنتالُومَو  انَتَدِّیَـس  ای  ِلوُسَّرلا ،  ِْنیَع  َهَُّرق  ای  دَّمَُحم  َْتِنب  ای  ُءارْهَّزلا  َهَمِطاـف  اـی 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  یعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًهَهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی 

اْنلَّسَوَتَو انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  یبَتْجُمْلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای 
َْنب اَی  ُدیهَّشلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع ،  َْنب  َْنیَـسُح  ای  ِهللاِْدبَع  ابَا  ای  ِهللا .  َدـْنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب 

ًاهیجَو ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع 

یلَع ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  َنیِدباْعلا  َْنیَز  ای  ِْنیَسُْحلا ،  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای 
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ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ 
.

َِکب اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُِرقاْبلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم ،  ای  رَفْعَج  ابَا  ای 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا ،  َیِلا 

انْعَفْـشَتْساَو انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُقِداّـصلا  اَـهُّیَا  دَّمَُحم ،  َْنب  َرَفْعَج  اـی  ِهللا  ِدـْبَع  اـبَا  اـی 
 . ِهللا َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

انْهَّجَوَت ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُمِظاْکلا  اَهُّیَا  رَفْعَج ،  َْنب  یَسُوم  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ِهللا ،  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْـشا 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو 

اْنلَّسَوَتَو انْعَفْـشتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  اضِّرلا  اَهُّیَا  یـسُوم  َْنب  َِّیلَع  اـی  ِنَسَْحلا  اـَبَا  اـی 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب 

انْعَفْـشَتْساَو انْهَّجَوَت  ّانِا  اـنالْوَمَو  انَدِّیَـس  اـی  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُداوَْجلا  ُّیِقَّتلا  اَـهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  اـی  رَفْعَج  اـبَا  اـی 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

یلَع ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّیِقَّنلا  يِداْهلا  اَهُّیَا  دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای 
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 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ 

انْعَفْشتْساَو انْهَّجَوَت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّيِرَکْـسَْعلا  ُّیِکَّزلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع ،  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو 

انْهَّجَوَت ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُّيِدـْهَْملا  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاـْقلا  اَـهُّیَا  َهَّجُْحلا  َفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلا  َّیِـصَو  اـی 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَتَو  انْعَفْشَتْساَو 

 ، ِهللا َیِلا  ْمُِکب  ُْتعَفْـشَتْساَو  ِهللا ،  َیِلا  ْمُِکب  ُْتلَّسَوَتَو  ِهللا ،  َیِلا  یتَجاحَو  يْرقَف  ِمْوَِیل  یتَّدُعَو  یتَِّمئَا  ْمُِکب  ُتْهَّجَوَت  ّینِا  َِّیلاوَمَو  یتَداس  ای 
 . ْمُِکبْرُِقبَو ْمُکِّبُِحبَو  ِهللا  َیِلا  یتَلیسَو  ْمُکَّنِاَف  ِهللا ،  َْدنِع  یبُونُذ  ْنِم  ینوُذِْقنَتْساَو  ِهللا ،  َْدنِع  یل  اوُعَفْشاَف 

َنیلَّوَْالا َنِم  ْمِهیِملاظ  ِهللا  َءادْعَا  ُهللا  َنََعلَو  َنیعَمْجَا  ْمِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا ،  َءاِیلْوَا  ای  یتَداس  ای  یئاجَر  ِهللا  َْدنِع  اُونوُکَف  ِهللا ،  َنِم  ًهاَجن  وُجْرَا 
 . َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  َنیرِخْالاَو . 

اهتشون یپ 

 ( س همطاف (  ترضح  هرابرد  ترضح  نآ  يایاصوو  یناگدنز  باب   75  ، 74 نویلاالج 1 .   ( 1

تداهشرادعب عیاقو   589 نویعلاالج 2 .   ( 2

 . تیبلها 25 همانگوس   ( 3

ترضح نآ  تداهش  تیفیک  ج 1 ،  نویعلا ،  لالج   ( 4

اروشاعزور عیاقو  ج 2   ( 5

 ، 37 ج 2 ،  البرک ،  ياه  همغن  باتکزا  رعش :   ( 6

همانگوس تمسق  هیمطافلا  تامارک  نویعلا ج 1  ءالج   ( 7

ترضح ناتسوب  لبلب  نویعلاالج ج 1 ،   ( 8
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 . ص 141 يدهم ج 2 . 

 . ص 141 يدهم ج 2 .  ترضح  ناتسوب  لبلب  نویعلاالج ج 1 ،   ( 9

يدهم ج 3 ص 216 ترضح  ناتسوب  لبلبو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همانیگدنز  خیراوت  خسان   ( 10

 . جالبرک 1 ص 71 ياه  همغن   ( 11

 . داجس ماما  ترضح  تداهشو  یناگدنز  نویعلاءالج ج 2   ( 12

 . يالبرک ج 2 ص 158 ياه  همغن   ( 13

جالبرک 2 ص 146 همغن   ( 14

 ( ع رقاب (  ماما  ترضح (  نآ  تیصوو  تافو  حرش  نویعلاالج ج 2   ( 15

 . جالبرک 2 ص 165 ياه  همغن   ( 16

 ( قداص ماما  ترضح (  نآ  تداهش  تمسق  نویعلاالج ج 2   ( 17

 . تبحم ص 140 ناوید   ( 18

 . تبحم 145 هناوید   ( 19

 ( رفعج نب  یسوم  ترضحنآرب (  هدراو  ياهمتس  شخب  نویعلا ج  ءالج   ( 20

نایبلا 335 جاهنم   ( 21

 . مالسلا 152 مهیلع  تیبلها  همانگوس   ( 22

قشع 210 ياه  هلال   ( 23

ج 3/126 جع )  يدهم (  ناتسوب  لبلب  ع )  اضر (  ماما  تداهشو  تالاوحا  نویعلا ج 2  ءالج   ( 24

184 ع )  اضر (  ماما  زا  ییاهناتساد   ( 25

 . 134 رون نرارد  هنیآ   ( 26

يدهم ج 3ص 212 ترضح  ناتسوب  لبلب  ترضح -  نآ  تداهش  نویعلاالج ج 2   ( 27
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 . جالبرک 1 ص 136 ياه  همغن   ( 28

رون 140 ناراد  هنیآ   ( 29

راوگرزب نآ  تداهش  نویعلا ج 2  ءالج   ( 30

 . 144 ج 1 ،  البرک ،  ياه  همغنزا  رعش :   ( 31

ترضح نآ  تداهش  تمسق  نویعلا ج 2  ءالج   ( 32

ج 3 ص 181 البرک ،  ياه  همغن  زا  رعش :   ( 33

 ، تبحم ياه  هلال  ناوید   ( 34
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 . ص 90

 . ص 301 ثداوحلاو ج 3 ،  عیاقولا   ( 35

 . ص 78 تبحم ،  ياهال  ناوید   ( 36
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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